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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem produksi memiliki beberapa komponen yang 
berperan penting dalam menunjang proses operasional suatu 
industri. Komponen yang menunjang menurut  (Asay, 2003) 
adalah dana, bahan baku, mesin peralatan, tenaga kerja, dan 
metode produksi yang digunakan. Kelima input komponen 
tersebut jika diolah dengan baik akan menghasilkan output atau 
produk yang diinginkan. Bahan baku merupakan salah satu 
komponen penting dalam sistem produksi yang perlu 
diperhatikan untuk kelancaran suatu produksi, karena menurut 
(Bhattacharyya and Sharma, 2011) suatu perushaan perlu 
merencankan pembelian dan melakukan kontrol bahan baku 
untuk mengendalikan biaya bahn baku . 

Menurut (Blocher, 2007) setiap bahan baku yang 
digunakan dalam produksi memerlukan besar kecilnya 
perancanaan persediaan dan pengendalian mutu yang baik 
agar bahan baku tersebut tidak terbuang (scrap). Perencanaan 
dan pengendalian persediaan bahan baku yang tepat dapat 
menentukan proses produksi berjalan dengan lancar atau tidak, 
karena perencanaan persediaan bahan baku dalam jumlah 
besar tidak selalu menguntungkan. Menurut (Nafarin,2007) 
perencanaan persediaan bahan baku dalam jumlah besar 
memerlukan biaya yang tinggi dan perlu mempertimbangkan 
kerusakan bahan baku jika disimpan terlalu lama. 

Agen susu Lioe merupakan salah satu produsen yang 
menjual produk olahan susu sapi segar mulai tahun 1950. Susu 
yang diproduksi Lioe adalah susu murni dan susu rasa. Susu 
rasa merupakan salah satu jenis dari susu yang dipasteurisasi 
kemudian diberi aroma dan rasa yang diinginkan untuk 
menambah cita rasa dari susu tersebut. Kapasitas produksi 
susu rasa pada agen susu Lioe adalah kurang lebih 2100 liter 
per bulan. Sistem perencanaan dan pengendalian bahan baku 
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pada agen susu Lioe menggunakan sistem perencanaan 
konvensional, namun perencanaan konvensional yang 
dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak selalu tepat dan 
sesuai dengan target yang ditentukan 

Kondisi permasalahan yang ada pada agen susu 
tersebut diperlukan suatu metode perencanaan persediaan 
bahan baku. Perencanaan persediaan bahan baku yang tepat 
adalah konsep pendekatan menggunakan metode Just In Time 
(JIT). JIT adalah suatu pendekatan untuk menemukan cara 
menghilangkan pemborosan dalam memproduksi item yang 
dibutuhkan dalam jumlah yang cermat (Ishak, 2010). Metode JIT 
digunakan agar suatu perusahaan tidak membutuhkan banyak 
untuk inventory (penyimpanan) bahan baku dan bahan baku 
bisa segera digunakan untuk produksi tanpa harus menagalami 
penurunan mutu jika disimpan terlalu lama. Diterapkannya 
metode JIT diharapkan dapat memecahkan permasalahan 
dalam perencanan persediaan bahan baku sehingga 
perusahaan dapat menentukan biaya yang efisien dan dapat 
meningkatkan keuntungan perusahaan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka 
perumusan masalah yang tepat adalah bagaimana 
perencanaan persedian bahan baku dan besar biaya 
perencanaan susu sapi segar pada produk susu rasa dengan 
pendekatan metode Just In Time (JIT) sebagai perbandingan 
dengan metode yang dilakukan oleh perusahaan.  
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui perencanaan persediaan bahan baku 
dengan pendekatan metode Just In Time 

2. Mengetahui perbandingan antara metode Just In Time 
dan metode yang dilakukan oleh perusahaan 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan 
dalam mengambil keputusan dalam  menentukan kebijaksanaan 
perencanaan persediaaan bahan baku utama yaitu susu sapi 
segar yang digunakan pada produk susu rasa. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pasteurisasi Susu 

Pasteurisasi merupakan upaya untuk pengawetan bahan 
yang banyak dilakukan pada produk terutama susu. Manfaat 
pasteurisasi pada susu adalah untuk pengawetan pada susu, 
selain itu pasteurisai pada susu merupakan salah satu upaya 
sanitasi. Pasteurisasi adalah proses pemanasan yang dilakukan 
pada susu dengan suhu tertentu untuk mematikan 
mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit (Shinya, 
2007). Proses pasteurisasi susu akan membunuh 
mikroorganisme yang terdapat pada susu. Terdapat 3 metode 
proses pasteurisasi yang sering digunakan pada susu, yaitu 
(Chandra, 2005):   

1. Pasteurisasi suhu tinggi dan waktu pendek (71,7 oC 
dalam 16 detik ) 

2. Pasteurisasi suhu rendah dan waktu panjang (62,8 oC  
dalam 30 menit) 

3. Pasteurisasi ultra high temperatue (UHT)(92 oC  dalam 
0,75 detik) 
Kelemahan proses pasteurisasi adalah hilangnya 

kualitas gizi pada susu akibat proses pemanasan. Kebanyakan 
susu yang diolah dengan proses pasteurisasi harus 
ditambahkan (difortifikasi) dengan zat gizi tambahan sebagai 
pengganti zat gizi yang hilang saat proses pasteurisasi (Ide, 
2008). Menurut (Alvita, 2008) pengolahan susu dengan proses 
pasteurisasi yang baik dengan suhu pemanasan yang singkat 
dimaksudkan untuk mencegah kerusakan nilai gizi susu serta 
untuk mendapatkan warna, aroma dan rasa yang relatif tidak 
berubah seperti susu segarnya. 

Menurut (Planck, 2007) Susu sapi segar (mentah) 
bertahan sekitar satu minggu tetapi dengan pasteurisasi standar 
memperpanjang umur susu hingga dua sampai tiga minggu. 
Susu pasteurisasi merupakan salah satu bentuk lain dari susu 
segar. Susu pasturisasi dapat dimodifikasi dengan penambahan 
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aroma dan rasa baik alami maupun buatan. Diversifikasi 
pengolahan susu pasteurisasi beraromaatau penambahan rasa, 
diharapkan dapat meningkatkan minat konsumen (Abubakar, 
2012). 

 
 

Gambar2.1 Diagram Alir Pembuatan Susu Rasa 
Pasteurisasi  

Sumber : Abubakar, 2012 
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2.2 Persediaan 

Persediaan adalah suatu bahan atau barang yang 
disimpan untuk digunakan memenuhi tujuan tertentu, misal 
digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual 
kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau 
mesin. Persediaan merupakan salah satu kegiatan yang penting 
dan perlu mnedapatkan perhatian yang khusus dari manajemen 
perusahaan(Herjanto, 2007). Menurut (Siagian, 2005) 
persediaan merupakan bagian terbesar dalam penggunaan 
modal kerja perusahaan. 

Perusahaan mengklasifikasikan persediaannya 
bergantung pada bentuk perusahaan dagang atau perusahaan 
manufaktur. Persediaan pada perusahaan manufaktur 
merupakan persediaan bahan yang dimiliki perusahaan tetapi 
tidak siap jual. (Weygandt, 2007). Menurut (Siswanto, 2007) 
persediaan mencakup persediaan bahan baku, persediaan 
bahan pembantu, persediaan dalam proses dan persediaan 
barang jadi. 

 

2.3 Fungsi Persediaan 

Persoalan utama yang ingin dicapai oleh pengendalian 
adala meminimumkan total biaya operasi perusahaan. 
Meminimumkan biaya persediaan dalam perusahaan dapat 
dilakukan pemesanan dalam jumlah besar dengan 
mempertimbangkan diskon atau dalam jumlah kecil dengan 
mempertimbangan biaya penyimpanan (Aminudin, 2005). Ada 
beberapa fungsi persediaan berdasarkan fungsi wilayah, fungsi 
decoupling, dan fungsi penyeimbang dengan permintaan 
(Siagian, 2005) 

1. Fungsi Pemisahan Wilayah, merupakan spesialisasi 
ekonomis antara unit pembuatan (manufacturing) dan 
unit distribusi yang dibagikan dalam wilayah yang 
ditangani 

2. Fungsi Decoupling, merupakan fungsi suatu produk yang 
diproses dan didistribusikan dalam ukuran yang 
ekonomis 
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3. Fungsi Penyeimbang Permintaan berfungsi untuk 
menyeimbangkan kebutuhan konsumsi dengan produksi, 
agar kebutuhan konsumen terpenuhi. 

4. Fungsi penyangga adalah persediaan memiliki fungsi 
sebagai penyangga proses produksi berjalan dengan 
lancar. Fungsi penyangga dilaksanakan dengan 
menetapkan persediaan pengaman (safety stock) 
 

2.4 Jenis Persediaan 

Keuntungan mempunyai persediaan dalam jumlah tetap 
adalah mempunyai kesempatan untuk menjual barang secara 
tepat, mengurangi biaya penyimpanan dan dapat menjamin 
kelancaran proses produksi (Margaretha, 2005).  Persediaan 
pada umumnya dibedakan menjadi beberapa jenis. Persediaan 
dibagi menjadi 4 jenis, yaitu (Siagian, 2005): 

1. Persediaan bahan baku (raw material) adalah 
persediaan bahan atau barang yang akan diproses lebih 
lanjut menjadi barang jadi. 

2. Persediaan barang dalam proses (work in process 
inventory) merupakan persediaan yang telah mengalami 
perubahan, tetapi belum selesai. Work in process ada 
karena butuh waktu untuk melanjutkan pada proses 
berikutnya. 

3. Supplies Inventory adalah persediaan yang berfungsi 
sebagai penunjang dalam suatu proses operasi agar 
proses produksi berjalan lancar 

4. persediaan barang dagangan (marchendise inventory) 
merupakan persediaan yang  dijual kembali sebagai 
barang dagangan. 

5. Persediaan barang jadi (finished goods inventory) 
merupakan persediaan yang diperoleh dari hasil operasi 
atau produksi yang sudah selesai dan masih disimpan di 
gudang perusahaan. 
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2.5 Perencanaan dan Pengendalian Persediaan 

Menurut (Mulyadi, 2007) sistem perencanaan dan 
pengendalian adalah suatu sistem yang digunakan untuk 
merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai. 
Sistem ini menentukan dan menjamin tersedianya persediaan 
yang tepat dalam kuantitas dan waktu yang tepat. Apabila 
persediaan terlalu besar mengakibatkan timbulnya dana 
menganggur, namun jika persediaan terlalu sedikit 
mengakibatkan terjadinya kekurangan persediaan (stockout). 
(Herjanto, 2009) 

Dalam pengendalian persediaan terdaapat beberapa 
fungsi, yaitu siklus persediaan dan persediaan pengaman. 
Siklus persediaan (inventory cycle) berkaitan dengan pembelian 
atau persediaan dalam jumlah besar lebih dari jumlah yang 
dibutuhkan, karena pembelian yang besar akan medapat diskon 
yang besar pula(Aminudin, 2005)  . Persediaaan pengaman 
(safety stock) yang artinya sebelum persediaan habis sudah ada 
sejumlah persediaan jika suatu saat ternyata persediaan habis 
sedangkan pemesanan kembali tidak bisa tersedia saat itu juga. 
(Van Horne and Wachowicz, 2007) 

 

2.5.1 Biaya dalam Pengendalian Persediaan 

Jenis biaya dalam pengendalian persediaan dapat 
diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu : 

1. Biaya Pemesanan (Ordering Cost) 
Biaya pemesanan adalah semua pengeluaran yang 
timbul untuk  mendatangkan barang dari luar. Biaya ini 
meliputi (Ishak, 2010) : 
- Pemrosesan pesanan 
- Biaya ekspedisi 
- Biaya telepon dan keperluan komunikasi 
- Pengeluaran surat-menyurat 
- Biaya pengepakan dan penimbangan 
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2. Biaya Penyimpanan (Holding Cost) 
Biaya penyimpanan adalah biaya yang bervariasi secara 
langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya 
penyimpanan per periode akan semakain besar apabila 
kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak atau 
rata-rata persediaan semakin tinggi. Biaya penyimpanan 
antara lain (Nafarin, 2007): 

- Biaya fasilitas penyimpanan 
- Biaya modal 
- Biaya keusangan 
- Biaya asuransi persediaan 
- Biaya pajak persediaan 

 
3. Biaya Kekurangan Persediaan (Shortage Cost) 

Biaya kekurangan persediaan adalah biaya yang timbul 
akibat tidak tersedianya barang pada waktu yang 
diperlukan. Biaya kekurangan persediaan ini pada 
dasarnya bukan biaya nyata, melainkan berupa biaya 
kehilangan kesempatan. Biaya kekurangan meliputi 
biaya kehilanagan waktu produksi bagi mesin dan 
karyawan. (Herjanto, 2009) 

2.5.2 Metode Pengendalian Persediaan 

Untuk memperoleh jumlah persediaan yang optimal 
diperlukannya metode pengendalian persediaan untuk 
mengetahui jumalh optimal dari suatu persediaan. 
Penggunanan metode pengendalian persediaan dilakukan untuk 
menghindari biaya pemesanan kembali dan biaya kehilangan 
penjualan akan meningkat. Metode pengendalian persediaan 
antara lain adalah MRP, EOQ, dan JIT (Rangkuti, 2006). 
Menurut (Hasian, 2012) selain metode yang telah disebutkan 
diatas ada metode pengendalian persediaan minimum-
maximum. 

MRP(Material Requirment Planning) adalah proses 
perencanaan produksi dan persediaan sistem kontrol yang 
digunakan untuk mengelola proses produksi (Wisner et al, 
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2009). MRP dilakukan untuk menentukan kapan dan berapa 
jumlah komponen material yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan produksi. Keunggulan MRP meliputi (Gasperz, 
2005): 

1. Perencanaan dapat dilakukan secara detail dan dapat 
berubah sesuai keadaaan 

2. Pengontrolan persediaan dapat dilakukan setiap saat 
3. Penyediaan data untuk masa mendatang dengan basis 

tiap material pada proses produksi  
Menurut (Yunarto dan Santika, 2005) EOQ (Ecomnomic 

Order Quantity) adalah jumlah pemesanan yang dapat menekan 
biaaya persediaan. EOQ diterapakan jika pemesanan dilakukan 
berulang-ulang, perlu pertimbangan dalam persediaan 
pengaman (safety stock), dan tahu kapan untuk melakukan 
pemesanan kembali (Re-Order Point). Besar dari safety stock 
tergantung pada kebijakan perusahaan dan data masa lalu 
(Ma`arif dan Tanjung, 2003). 
 Menurut (Hasian, 2012) Konsep persediaan minimum-
maksimum dikembangkan berdasarkan suatu pemikiran untuk 
menjaga kelangsungan produksi. Sistem kerja mimimum-
maximum yaitu apabila persediaan telah melewati batas 
minimum (mendekati safety stock), maka pemesanan kembali 
harus dilaksanakan. Batas maksimum digunakan untuk 
membatasi investasi uang perusahaan dalam bentuk material 
(Miftahussurur, 2007). 

2.6 Peramalan 

Peramalan merupakan salah satu usaha untuk 
meramalakan keadaan di massa mendatang melalui pengujian 
keadaa di masa lalu. Esensi peramalan adalah perkiraan 
peristiwa di waktu yang akan datang atas dasar pola di waktu 
lampau. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan 
kejadian di masa depan. Peramalan dapat dilakukan dengan 
pengambilan data masa lalu dan menempatkan ke masa yang 
akan datang dengan suatu bentuk model matematis (Prasrtya, 
H dan Lukiastuti, 2009). Metode peramalan model matematis 
yang sering digunakan adalah Moving Averagedan Exponential 



 
 

11 
 

Smoothing(Agustina, 2009), selain kedua peramalan tersebut 
ada peramalan ARIMA (Hamilton, 2009). 

1. Moving Average 
Peramalan moving average atau rata-rata bergerak 
adalah peramalan yang diperoleh dari sejumlah data 
masa lalu. Rata-rata bergerak berguna dalam 
mengasumsikan bahwa permintaan pasar akan stabil 
sepanjang masa yang kita ramalakan. Moving Average 
banyak digunakan perhitungan rata-rata dari data masa 
lalu dengan 3 periode (misal hari, minggu, bulan). 
(Heizer dan Render, 2004) 

2. Exponential Smoothing  
Exponential Smoothing adalah metode peramalan yang 
didasarkan pada rata-rata bergerak, namun lebih dari 
sekedar rata-rata bergerak. Exponential smoothing 
merupakan rata-rata bergerak yang diberi bobot dan 
tidak sama dengan rata-rata bergerak di mana semua 
nilai data sebelumnya sama bobotnya. Dasar 
pembobotan ini adalah eksponensial karena bobot 
terbesar akan diberikan untuk nilai data pada periode 
peramalan dan bobotnya berkurang secara 
eksponensial. (Leonard, 2003) 

3. ARIMA 
Menurut (Baroroh, 2008) ARIMA adalah salah satu 
metode yang digunakan untuk analisis peramalan jenis 
data time series. Model ARIMA dapat diperkirakan 
melalui perintah meliputi autoregressive (AR), moving 
average, atau variabel dan arima distrubances(Hamilton, 
2009). 
 

2.7 Just In Time 

Konsep dasar produksi Just In Time (JIT) adalah 
memproduksi output secara terus menerus yang diperlukan 
pada waktu pelanggan membutuhkan output tersebut dan 
jumlah output sesuai dengan kebutuhan pelanggan (Yunarto 
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dan Santika, 2005). JIT dilakukan karena pelanggan akan 
membeli suatu produk pada saat dibutuhkan dengan haraga 
yanga kompetitif dengan tingkat kualiatas yang diinginkan. 
Strategi produksi JIT lebih tepat dibandingkan strategi produksi 
konvensional. Metode JIT diterapkan pada seluruah industri 
modern sejak proses rekayasa (engineering), Pemesanan 
material dari pemasok (supplier), manajemen material dalam  
industri, proses pabrikasi, hingga distribusi produk industri 
kepada pelanggan.(Gaspersz, 2005) 

Tujuan utama JIT adalah mengurangi ongkos produksi 
dan meningkatkan produktivitas industri secara keseluruhan 
dengan cara menghilangkan pemborosan secara terus 
menerus. Beberapa sasaran yang ingin dicapai oleh metode JIT 
adalah reduksi scrap, rework, meningkatkan kualitas produksi 
(zero defect), dan reduksi penggunaan ruang pabrik (Gaspersz, 
2005). Menurut (Blocher, 2007) JIT berfokus pada eliminasi 
pemborosan, mengurangi persediaan, dan mengembangkan 
hubungan yang kuat dengan pemasok serta mengoptimalkan 
pembiayaan dalam produksi dalam konteks JIT purchasing. 

Just In Time Purchasing adalah proses penyediaan 
bahan untuk fasilitas produksi yang akan digunakan. Konsep JIT 
purchasing mencoba memanfaatkan pemasok bahan yang 
dekat dengan pabrik dan dengam pemesanan yang optimal 
(Indrajit dan Djokopranoto, 2004). JIT purchasing memberi 
syarat kepada pemasok untuk mengirimkan bahan baku tepat 
pada waktunya saat produksi. Jumlah bahan baku yang akan 
digunakan akan berhubungan dengan permintaan konsumen 
(Perdana, 2010). 

Just-In-Time Purchasing tidak hanya digunakan oleh 
perusahaan yang memproduksi produk yang cepat rusak. Hal ini 
disebabkan karena pembelian yang tidak sesuai dengan 
permintaan atau penggunaan dalam pabrik kemungkinan akan 
dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya pesanan atau jumlah 
persediaan akan terlalu besar (Goetsch, 2003). Analisis 
komparatif antara praktek Just-In-Time dengan  praktek 
pembelian tradisional dapat dilihat pada Tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Analisis Komparatif Antara Just-In-Time Purchasing 
Dengan Tradisional 

N Aktivitas 
pembeda 

JIT Purchasing Tradisional 

1 Ukuran lot 
pembelian 

Lot kecil dengan 
frekuensi penyerahan 
lebih sering 

Lot besar dengan 
frekuensi penyerahan 
lebih sedikit 

2 Pemilihan 
Pemasok 

Berhubungan dengan 
pemasok tunggal 
dalam lokasi geografis 
yang dekat dengan 
kontrak jangka panjang 

Berhubungan dengan 
banyak pemasok 
berdasar kontrak 
jangka pendek 

Evaluasi 
pemasok 

Berdasar kualitas 
material, performansi 
penyerahan dan harga 

Dievaluasi dengan 
menekankan pada 
harga material 

Inspeksi 
penerimaan 

Perhitungan dan 
inspeksi kedatangan 
material  dikurangi, 
bahkan dihilangkan, 
tanggung jawab 
dialihkan ke pemasok 

Pembeli bertanggung 
jawab unutk 
menerima, 
menghitung dan 
menginspeksi 
kedatangan material 

Negosiasi dan 
proses 

Mencapai kualitas 
material melalui kontrak 
jangka panjang dan 
harga yang panjang 

Memperoleh material 
dengan harga yang 
serendah mungkin 

Penentuan 
mode 

transportasi 

Memperhatikan 
penyerahan tepat 
waktu, jadwal 
pembelian ditentukan 
pembeli, ongkos 
transportasi yang 
pantas 

Menekankan pada 
ongkos transportasi 
yang rendah dengan 
jadwal penyerahan 
ditentukan pemasok 

 Sumber : Gasperz, 2005 



14 
 

2.8 Penerapan metode Just In Time 

Metode Just In Time dapat diterapkan ketika 
perencanaan produksi bulanan telah ditransformasi ke dalam 
rencana produksi harian, dimana rencana produksi bulanan 
didapat dengan rumus dibawah ini (Gaspersz, 2005) : 

 

 
Lalu ditransformasikan dalam rencana produksi harian : 

 

Metode Just-In-Time menuntut adanya ketepatan waktu 
dan jumlah persediaan guna menghindari terjadinya 
penumpukan barang baku yang berlebih.  Tingkat inventory 
rata-rata ditentukan dengan rumus : 

 

Keterangan: 

  = Rata-rata inventory 
 I awal = Inventory awal 
 I akhir = Inventory akhir 

Menurut Wang (2004), perhitungan total biaya 
persediaan dengan metode Just-In-Time dilakukan dengan 
menjumlah komponen biaya bahan baku, biaya produksi (WIP) 
dan biaya produk jadi. Formula perhitungan biaya total 
persediaan yaitu: 

 

dimana, 
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2.8.1 Kanban 

Sistem kanban adalah suatu sistem informasi yang 
secara harmonis mengendalikan sisitem produksi dalam tiap 
produksi. Informasi yang dilakukan menggunakan sebuah kartu 
sehingga dinamakan kanban, untuk memberi isyarat adanya 
kebutuhan atas material. Sistem kanban menggunkan 
pendekatan pulll system, yaitu persediaan dilakukan jika 
diperlukan. Kanban merupakan otoritasi, baik untuk 
mengisyaratkan adanya kebutuhan suatu bahan atau penggerak 
material dari satu pusat kerja ke pusat kerja lain. (Herjanto, 
2009). Menurut Kristinawati (2001), Kanbanmerupakan suatu 
metode otorisasi produksi dan perpindahan bahan dalam sistem 
Just-In-Time. Tujuan sistem kanban adalah memberikan tanda 
tentang kebutuhan suku bahan baku yang lebih banyak dan 
untuk menjamin bahan baku dapat diproduksi tepat waktunya 
untuk mendukung pabrikasi selanjutnya. 

Menurut Monden (2012), fungsi kanbansecara terperinci 
yaitu: 

1. Perintah 
Kanban berlaku sebagai alat perintah antara produksi 
dan pengiriman. 

2. Pengendalian diri dalam mencegah overproduction 
Tiap proses dikendalikan secara otonom yang menjamin 
bahwa produksi tidak berlangsung dalam kecepatan 
produksi berlebih. Kanbanjuga menyesuaikan 
mekanisme pengendalian dalam penyesuaian kecil 
terhadap pasokan untuk jadwal produksi bulanan karena 
fluktuasi permintaan. 

3. Pengendalian visual 
Kanban berlaku sebagai alat untuk pengendalian visual 
karena  bukan saja memberikan informasi numeriik, 
tetapi juga informasi fisik dalam bentuk kartu. 

4. Perbaikan proses dan operasi manual 
Penggunaan kanban untuk membantu perbaikan operasi 
sangat dibutuhkan karena peningkatan produktivitas 
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mengakibatkan perbaikan keuangan, sehingga 
memperbaiki perusahaan secara keseluruhan. 

5. Pengurangan biaya pengolalaan 
Kanban juga berfungsi mengurangi biaya manajemen 
dengan membantu mengurangi jumlah perencana 
menjadi nol. 
 

2.8.2 Kanban Pemasok 

Kanban pemasok atau kartu penjual (vendor kanban) 
merupakan kartu yang digunakan untuk memberitahu para 
pemasok agar mengirim komponen-komponen atau bahan baku 
dalam jumlah tertentu dan menentukan kapan komponen atau 
bahan baku diperlukan (Young, 2008). Penggunaan kanban 
pemasok dalam perencanaan pengendalian persediaan mampu 
mencegah menumpuknya persediaan (inventory) di gudang. 
Kanban pemasok disebut juga dengan kanban subkontrak, 
kanban subkontrak berisi instruksi atau perintah yang meminta 
pensuplai (supplier) yang disubkontrak agar menyerahkan 
komponen atau bahan baku, ini semacam kanbanpenarikan. 
Kanban subkontrak dalam arti sebenarnya suatu jenis lain dari 
kanban penarikan. Kanban pemasok dapat dilihat pada Gambar 
2.2 ( Anggasta, 2012 ).  

Waktu PengirimanWaktu Pengiriman
Rak Gudang yang Akan DikirimRak Gudang yang Akan Dikirim

Nama Pabrik PenerimaNama Pabrik Penerima

Nama PemasokNama Pemasok

Gudang PemasokGudang Pemasok

Siklus PenyerahanSiklus Penyerahan

Nama BarangNama Barang Jenis PengemasJenis Pengemas

Jenis Alat AngkutJenis Alat Angkut Kapasitas Alat AngkutKapasitas Alat Angkut
Tempat MenerimaTempat Menerima

 
Gambar 2.2 Kartu  Vendor Kanban 
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Jumlah kanban yang dikeluarkan untuk melakukan 
kegiatan pemesanan bahan baku dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, antara lain (Anggasta,2012) : 
1. Frekuensi pengiriman bahan baku untuk 1 bulan 

Frekuensi pengiriman didapatkan dari kebutuhan bahan 
baku dibagi dengan kapasitas alat transport dapat dilihat 
pada rumus 1 pada bab 3. 

2. Kebutuhan Harian (d) 
Kebutuhan harian merupakan kuantitas pesanan akan 
bahan baku dasar yang dibutuhkan berdasarkan 
permintaan, rumus yang digunakan : 
Kebutuhan bahan baku harian = rencana produksi harian x 

kebutuhan bahan baju 
persatuan 

3. Kebutuhan Pemesanan ( c ) 
Siklus pemesanan (siklus kanban) pada pemasok adalah 
selang waktu (diukur dengan hari) antara pemberian satu 
pesanan pada pemasok dan pemberian pesanan 
berikutnya. Siklus pemesanan dihitung dengan rumus 2 
pada bab 3. 

4. Waktu Pemesanan (Wp) 
Waktu yang dibutuhkan dari mulai pesan sampai tibanya 
pesanan ke pemberi pesanan. Rumus yang digunakan yaitu 
rumus 3 pada bab 3 

5. Koefisien Keamanan (α) 
Koefisien keamanan yang ditetapkan biasanya berdasarkan 
kebijakan perusahaan atas penyusutan bahan baku. 

6. Kapasitas Alat Transport (K) 
Daya angkut maksimum yang digunakan untuk mengangkut 
bahan baku berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. 
Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk 
menentukan jumlah kanban pemasok adalah rumus 4 pada 
bab 3. 
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Setelah diketahui berapa banyak jumlah kanban yang 
dibutuhkan, maka dapat dihitung jumlah pesanan berdasarkan 
metode Just-In-Time, yaitu dengan rumus 5 pada bab 3. 
Dengan demikian, jumlah pengambilan bahan baku 
berdasarkan pemesanan dilakukan dalam waktu yang 
dijadwalkan oleh jumlah kanban yang dikeluarkan sejak 
pengangkutan sebelumnya (Anggasta, 2012). 

 

2.8.3 Penjadwalan Kanban 

Kartu kanban yang menjadi arus informasi dan material 
antara dua tempat, dapat dianalogikan dengan sistem supply 
chain. Sistem supply chain yang  hanya terdiri dari dua tempat 
(plants), dengan satu sistem kanban disebut single-stage supply 
chain system (SSSCS) (Wang, 2004). Perputaran kanban 
antara dua plants dapat dijelaskan menggunakan model teori 
antrian M/M/c. Model antrian M/M/c menunjukkan rata-rata 
kedatangan mengikuti distribusi probabilitas Poisson dan tingkat 
pelayanan mengikuti distribusi eksponensial (Chitale, 2008). 

Model antrian M/M/c bertujuan meminimalkan biaya total 
dari kegiatan mengantri dan biaya penamban pelayanan. Model 
M/D/c dapat dilakukan untuk pelayanan tunggal maupun 
majemuk. Perhitungan biaya total dari model antrian M/D/1 yaitu 
(Kakiay, 2004): 

 
Jumlah kanban optimum, didapat dari perhitungan biaya total 
minimum. Penjadwalan operasi kanban ditentukan berdasarkan 
jumlah optimum kanban yang dikeluarkan, dalam pengukuran 
kinerja kanban terdapat beberapa parameter, yaitu Po , L, W, Wq 
dan Lq.  Dimana Po merupakan proporsi waktu ketika semua 
kanban pemasok menganggur. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Just-In-Time dilakukan oleh S.Wang 
pada tahun 2004.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana 
perusahaan mendapatkan bahan baku dengan jumlah yang 
tepat pada saat yang tepat, ketika pemasok berada di lain 
daerah bahkan di lain negara. Bahan baku dan aliran informasi 
antara beberapa wilayah tersebut dapat diketahui dari kanban 
yang beredar, karena pada kanban terdapat jumlah yang tepat 
dari container pembawa bahan. Kanban membantumetode Just-
In-Time agar dapat berjalan dengan lancar. Kartu kanban juga 
diterapkan dalam perusahaan ketika proses produksii 
berlangsung serta pada retailer ketika pengiriman barang, 
sehingga pada penelitian  tersebut dapat diketahui bagaimana 
pengaruh kartu kanban pada penerapan Just-In-Time, serta 
perhitungan biaya bahan baku, WIP, dan barang jadi dapat 
diperoleh dengan melihat jumlah kartu kanban yang beredar. 

 
Penelitian lain mengenai Just-In-Time Purchasing 

dilakukan oleh Bhaba R.Sarker pada tahun 2002. Penelitian ini 
membahas bagaimana hubungan perusahaan dengan beberapa 
pemasok dan sistem transportasi pengiriman barang dari 
pemasok. Dengan ukuran lot size yang kecil maka  frekuensi 
pengiriman bahan menjadi lebih sering ketika perusahaan 
menerapkan Just-In-Time.  Perusahaan yang digunakan 
sebagai objek penelitian memiliki 3 supplier berbeda untuk 
setiap jenis bahan. Pada penelitian tersebut, diketahui bahwa 
perusahaan melakukan pembelian dari pemasok dengan tiga 
macam gaya yaitu, pembagian biaya transportasi dengan 
supplier,  menggunakan pihak ketiga dan transportasi 
ditanggung oleh perusahaan. Alternatif yang disarankan peneliti 
adalah untuk setiap cara pengiriman digunakan dua perlakuan 
yaitu dengan kapasitas armada transportasi tertentu  
(capacitated) dan kapasitas tidak tentu (uncapacitated).  Dari 
penelitian terseput didapat kesimpulan bahwa apabila 
perusahaan memiliki lebih dari satu pemasok (3 pemasok), 
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maka sistem transportasi yang disarankan adalah dengan 
membagi transportasi bersama (milk-run transportation system).  

Penelitian lain mengenai Just In Time yang dilakukan 
oleh Suparjono (2008) yang membahas tentang banyaknya 
pemborosan yang tidak perlu dilakukan oleh perusahaan.  
Sistem pengendalian persediaan bahan baku Just In Time 
dikhususkan pada permasalahan persediaan dengan tingkat 
persediaan samapai tingkat level yang minimum, dengan 
semakin minim jumlah persediaan semakin minim pula modal 
yang dikeluarkan. Sistem produksi Just In Time harus didukung 
oleh aliran produksi yang tetap (continue) dengan didukung tata 
letak perusahaan yang tapat serta perawatan yang preventif 
terhadap mesin dengan baik dab berkelanjutan. Pelaksanaan 
Just In Time dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor  pada 
perusahaan dari departemen produksi, jadwal produksi, 
perencanaan bahan baku, dan perhitungan inventory.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di Agen Susu LIOE yang terletak 
di Jl. Muria No.40 Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Desember 2012. Pengolahan data dilakukan di 
Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem. Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Batasan Masalah dan Asumsi 

 Penentuan batasan masalah dilakukan agar 
pembahasan lebih fokus dan tidak melebar. Batasan masalah 
dari penelitian ini adalah: 

a. Obyek penelitian dilakukan hanya pada bahan baku 
susu sapi segar pada pembuatan produk susu rasa. 

b. Untuk keperluan perbandingan metode JIT dan kondisi 
perusahaan yang sebenarnya, maka perhitungan total 
biaya persediaan perusahaan menggunakan 
perhitungan konvensional.  

c. Perhitungan perencanaan dan pengendalian persediaan 
bahan baku hanya mencakup bahan baku susu sapi 
segar.  

d. Data produksi (data historis) bulan Januari 2011 sampai 
dengan November 2012 
 
Asumsi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: 

a. Harga susu sapi segar selama satu tahun kedepan tidak 
mengalami perubahan. 

b. Proses pengiriman susu sapi segar dari pemasok 
berjalan lancar. 

c. Kapasitas alat angkut susu sapi segar sama. 
d. Pemasok dan perusahaan memiliki kontrak jangka 

panjang tertulis secara formal (sistem kontrak 
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perusahaan masih belum tertulis meskipun telah 
berlangsung lama). 
 
 

3.3  Prosedur  Penelitian  

Tahapan penelitian terdiri dari survey pendahuluan, studi 
literatur dan studi lapang, perumusan masalah dan penetapan 
tujuan, pengumpulan data, analisis data dan penarikan 
kesimpulan. Tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 
 

Gambar 3.1. Diagram Prosedur Penelitian 
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3.4 Uraian Prosedur Penelitian 

1.  Survey Pendahuluan      
Survey pendahuluan dilakukan dengan tujuan 

mengamati secara langsung terhadap sistem persediaan 
pada Agen susu LIOE untuk mengidentifikasi permasalahan 
yang ada. 

2. Studi Literatur dan Studi Lapang     
Studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari 

literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang 
sedang diteliti, berupa sistem persediaan bahan baku. Studi 
lapang dilakukan dengan membandingkan permasalahan 
persediaan dan teori sistem persediaan, sehinggga didapat 
korelasi keduanya.  

3. Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan 
Sistem perencanaan dan pengendalian bahan baku 

susu yang diterapkan perusahaan masih bersifat 
konvensional, sehingga menimbulkan resiko pemborosan 
pada biaya persediaan. Saran untuk pemecahan 
permasalahan tersebut maka digunakan  suatu metode 
pendekatan Just-In-Time yang bertujuan merencanakan 
dan mengendalikan persediaan bahan baku susu sapi 
segar.  

4. Pengumpulan Data 
Penelitian perencanaan dan pengendalian persediaan 

bahan baku susu sapi segar dengan metode pendekatan 
Just-In-Time dilakukan dengan cara : 

a. Observasi 
Melakukan pengamatan secara langsung ke 
perusahaan mengenai persediaan dan 
pembelian bahan baku susu sapi segar.  

b. Wawancara 
Melakukan tanya jawab langsung dengan staf, 
karyawan, serta pemilik yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti yaitu persediaan dan 
pembelian bahan baku susu sapi segar.  



24 
 

c. Dokumentasi 
Proses pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mempelajari atau mengumpulkan 
catatan atau dokumen yang berhubungan 
dengan penelitian yang dimiliki perusahaan, 
yaitu data persediaan bahan baku susu sapi 
segar, data pembelian bahan baku susu sapi 
segar dan data rencana produksi. 

  Sedangkan data-data yang dibutuhkan untuk 
menunjang di dalam penelitian ini adalah: 

a. Data permintaan produksi bahan baku susu sapi segar 
b. Lead Time dan frekuensi pembelian bahan baku susu 

sapi segar selama kurun waktu satu tahun 
c. Biaya-biaya yang terkait dengan persediaan (biaya listrik 

pada gudang, biaya tenaga kerja gudang) dan pembelian 
bahan baku susu sapi segar 

d. Kapasitas alat transportasi yang digunakan untuk 
mengangkut bahan baku susu sapi segar dari supplier 
sampai ke perusahaan 

 
5. Analisis Data 

 Perencanaan dan pengendalian bahan baku sususapi 
segar dengan pendekatan Just-In-Time ini dilakukan dengan 
beberapa tahapan analisis data. Hasil analisis data akan 
dikomparasi dengan kondisi persediaan bahan baku susu di 
perusahaan. Beberapa tahapan analisis data tersebut adalah: 

1. Menentukan rencana produksi bulanan bahan baku 
susu berdasarkan peramalan. Peramalan kebutuhan 
bahan baku sususapi segar didasarkan pada data 
penjualan bulan Januari 2011 hingga November 2012, 
sehingga didapat hasil peramalan Desember 2012  
hingga November 2013. 

2. Menentukan total kebutuhan bahan baku susu sapi 
segar berdasarkan rencana produksi bulanan. Data 
yang digunakan adalah kuantitas tiap bahan baku 
sususapi segar untuk melakukan proses produksi dan 
data rencana produksi bulanan. 
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3. Menentukan total biaya persediaan bahan baku 
sususapi segar yang diterapkan perusahaan. 
Komponen yang digunakan adalah biaya pembelian 
bahan baku susu sapi segar, biaya pemesanan, serta 
biaya penyimpanan berupa biaya pemakaian listrik dan 
tenaga kerja gudang.  

4. Menentukan rencana produksi harian dan jumlah 
kebutuhan bahan baku susu harian. Untuk dapat 
menerapkan metode Just-In-Time maka rencana 
produksi bulanan harus ditransformasikan ke dalam 
rencana produksi harian. 

 

Jumlah kebutuhan bahan baku susu juga dilakuakn 
transformasi dalam kebutuhan bahan baku kentang 
harian.  

 

 
5. Menentukan jumlah kanban 

 Jumlah kanban didapat dari perhitungan: 
- Frekuensi pengiriman bahan baku susu untuk 1 

bulan 

 

- Siklus pemesanan    
     Adalah selang waktu 
(diukur dengan hari) antara pemberian satu pesanan 
dan pemberian pesanan berikutnya. Siklus pesanan 
dapat dihitung dengan rumus: 
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Tanda ║ ║ berarti bilangan bulat minimum yang 
tidak kurang dari angka yang tepat di dalamnya.  

-    Waktu Pesan  
Selang waktu antara pemberian suatu pesanan dan 

penyerahan barang. 
Wp = c + C ….. (3) 

Nilai C merupakan waktu pemuatan barang ke alat 
transport. 

- Jumlah kanban 

 

Keterangan : 
  = kebutuhan bahan baku 

  = Koefisien pengaman 
  =  Frekuensi pengangkutan 

  = Jumlah keseluruhan kanban pemasok 
  = Waktu pemesanan 

  = Kebutuhan harian 
  = Koefisien keamanan 
 C = Jumlah alat angkut 
  = Siklus pesanan (hari) 

  = Kapasitas alat transport 
 

Koefisien pengaman merupakan persediaan yang 
digunakan sebagai persiapan untuk menghadapi masa 
peralihan dari sistem persediaan sebelumnya ke sistem 
persediaan Just-In-Time. Menurut Monden (2000), koefisien 
pengaman untuk perusahaan yang baru menerapkan Just-
In-Time adalah 10%. 

Setelah diketahui berapa banyak jumlah kanban yang 
dibutuhkan, maka dapat dihitung jumlah pemesanan bahan 
baku susu sapi sega berdasarkan metode Just-In-Time, 
yaitu : 

Qr = N x K …. (5) 
 
 
 



 
 

27 
 

Keterangan : 

 = Jumlah pembelian bahan baku 
 = Kapasitas alat transport 

 = Jumlah keseluruhan kanban pemasok 
 

6.  Menentukan total biaya persediaan bahan baku  

 

dimana  adalah jumlah pemesanan dalam satu 

siklus dan D/Q adalah jumlah siklus dalam satu periode, 
maka perhitungan biaya persediaan bahan baku: 

 

Keterangan : 
  = Total Cost 

  = Jumlah persediaan dari pembelian bahan baku 
  = Jumlah pengiriman produk jadi 

  = Total produk jadi pada tiap periode 
  = Biaya persediaan bahan baku per periode 
  = Biaya persediaan barang jadi 

  = Setup biaya pemesanan 

  = Rata-rata permintaan 
  = Biaya simpan persediaan bahan baku 
  = Persediaan rata-rata 

  = Biaya pembelian (purchase) 
  = Biaya order 

  = Biaya penyimpanan barang jadi 

  = Kuantitas pengiriman barang jadi 

  = Jumlah pengiriman 
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7. Menentukan jumlah optimum dan performancekanban. 

Pengoptimalan jumlah kanban pembelian yang 
beroperasi, maka digunakan perhitungan expected total 
cost. Perhitungan expected total cost dengan menggunakan 
perputaran distribusi model antrian M/D/1 dengan waktu 
yang dibutuhkan dalam pelayanan bersifat konstan, 
distribusi kedatangan menggunakan distribusi poisson (λ< 
μ), serta disiplin antrian mengikuti FCFS (first-come, first-
served). 

Performance operasi kanban pembelian ditentukan 
berdasarkan jumlah optimum kanban pembelian yang 
dikeluarkan. Dalam pengukuran kinerja kanbanterdapat 
beberapa parameter, yaitu Po , L, W, Wq dan Lq.  Dimana Po 
merupakan proporsi waktu ketika semua kanbanpemasok 
menganggur, formulasi yang digunakan yaitu; 

 
Probalisitas semua kanban menganggur 

 

Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam antrian 

 

Jumlah pengiriman yang diharapkan dalam sistem 

 

 

 

Waktu yang diharapkan dalam sistem per periode (hari) 
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Waktu tunggu yang diharapkan dalam antrian per 
periode (hari) 

 

dimana,  

 
Keterangan : 
  = Rata-rata panjang antrian 

  = Rata-rata waktu kedatangan pemasok 
  = Rata-rata waktu tunggu dalam antrian 

  = Rata-rata waktu pelayanan pemasok 

  = Jumlah rata-rata pemasok yang diharapkan 
  = Biaya pembelian 

  = Faktor utilisasi pelayanan 
  = Waktu tunggu dalm sistem 
 

Perhitungan expected total cost dengan model antrian 
tersebut, yaitu: 

 
Keterangan : 
  = Total Cost menggunakan metode antrian 

  = Biaya yang dikeluarkan per pelayanan 

  = Jumlah alat angkut 
  = Biaya menunggu dalam antrian 

  = Jumlah rata-rata pemasok yang diharapkan 
dalam sistem 

Kemudian dilakukan optimasi jumlah kanban pembelian 
dengan persamaan E(TC) minimum, sehingga didapat 
jumlah kanban pembelian yang menghasilkan total cost 
minimum. 
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8. Kesimpulan 
Menggunakan metode Just In Time dalam perhitungan 

perencanaan dan pengendalian bahan baku susu sapi segar 
akan menghasilkan perbandingan dengan hasil perhitungan 
perencanaan dan persediaan bahan baku yang digunakan 
perusahaan. Perbandingan tersebut dipakai untuk mengetahuii 
metode mana yang terbaik dari kedua metode tersebut. Kedua 
metode tersebut akan dikalkulasikan sehingga mendapat biaya, 
dan biaya yang paling rendah merupakan metode terbaik yang 
dapat dipertimbangkan sebagai saran untuk perusahaan. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Perusahaan 

Agen susu LIOE mulai memproduksi produk olahan dari 
susu (susu segar dan susu rasa) mulai tahun 1950. Kondisi 
pada tahun 1950 hingga tahun 1993 Agen susu LIOE 
mempunyai peternakan sapi untuk memenuhi kebutuhan 
produksi produk susu yang dihasilkan. Menurunnya permintaan 
produk olahan dari susu yang dihasilkan agen susu LIOE ini 
mengakibatkan ditutupnya peternakan sapi agen tersebut dan 
pada tahun 1994 hingga sekarang agen susu LIOE melakukan 
pemesanan susu sapi segar pada peternak susu untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen. 

Kapasitas produksi untuk semua jenis produk yang 
dihasilkan membutuhkan bahan baku susu sapi segar kurang 
lebih 10.000 liter tiap bulan. Kapasitas pada produk susu rasa 
kurang lebih membutuhkan 2100 liter tiap bulan. Pada produk 
susu rasa tersebut membutuhkan 200 ml susu sapi segar untuk 
memperoleh 190 ml produk susu rasa tiap plastik. 

Pada Agen susu LIOE belum menerapkan sistem 
manajemen perencanaan dan persediaan bahan baku dalam 
mengelola produksi susu rasa. Belum diterapkannya 
manajemen perencanaan persediaan bahan baku 
mengakibatkan produk susu rasa harus diproses kembali untuk 
dijadikan minuman, karena umur dari produk susu rasa pada 
Agen susu LIOE adalah 2 hari. Akibat lain dari hal tersebut 
adalah menurunnya kualitas produk susu rasa dan memerlukan 
biaya tambahan dari jika harus kembali diproses kembali. 
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4.2 Perencanaan Persediaan Bahan Baku Susu Sapi Segar 
Perusahaan 

Menurut Mulyadi (2007), sistem perencanaan dan 
pengendalian adalah suatu sistem yang digunakan untuk 
merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai. 
Sistem ini menentukan dan menjamin tersedianya persediaan 
yang tepat dalam kuantitas dan waktu yang tepat. Agen susu 
LIOE menggunakan rata-rata data penjualan masa lalu sebagai 
patokan produksi di periode berikutnya dan bahan baku tersebut 
diperoleh dari peternakan sapi di daerah desa Oro-Oro Ombo, 
Kota Batu. Susu sapi segar tersebut datang setiap hari pada 
pukul 06.00 untuk diproses menjadi produk susu rasa.  

Perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan data 
peramalan pada bulan Desember 2012 – November 2013 yang 
didapatkan hasil perencanaan produksi produk susu rasa 
selama 12 bulan didapatkan sebanyak 107.686 plastik. Satu 
plastik susu rasa berisi 190 ml membutuhkan 200 ml susu sapi 
segar. Jumlah rendemen sebanyak 5 % didapatkan pada saat 
proses pemanasan pada diagram alir pembuata susu rasa. 
Jumlah total bahan baku susu sapi segar yang dibutuhkan 
sebanyak 21.537 liter dan rata-rata tiap bulan memerlukan 
1.795 liter susu sapi segar untuk memproduksi susu rasa.  

Perhitungan perencanaan persediaan bahan baku yang 
diterapkan oleh perusahaan dapat dilihat pada Lampiran 3. 
Perhitungan tersebut meliputi perhitungan rencana kebutuhan 
bahan baku, biaya pembelian bahan baku susu sapi segar, 
biaya pemakaian listrik dan biaya pemakaian telepon. Biaya-
biaya tersebut akan menghasilkan berapa besar total cost biaya 
yang digunakan oleh perusahaan dalam perencanaan 
persediaan bahan baku susu sapi segar untuk produk susu 
rasa.  

Biaya pembelian susu sapi segar yang diterapkan oleh 
perusahaan mencapai Rp. 86.148.800, 00. Biaya ini diperoleh 
dari jumlah pembelian bahan baku susu sapi segar yang 
dikalikan dengan harga susu sapi segar per liter. Harga susu 
sapi segar di asumsikan harga susu sapi segar tidak mengalami 
kenaikan maupun penurunan harga yaitu Rp. 4.000,00 per liter. 
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Hasil perhitungan biaya pemakaian listrik perusahaan 
diperoleh biaya sebesar Rp. 1.149.424,00. Biaya tersebut 
didapat dari perhitungan jumlah hari kerja pada tiap bulan yang 
dikalikan dengan biaya listrik yang digunakan untuk 
penyimpanan bahan baku susu sapi segar yang dilakukan.Biaya 
pemakaian listrik digunakan perusahaan untuk operasional 
mesin cooling (pendingin) berdaya 1000 watt yang dilakukan 
selama 4 jam/hari sebelum melakukan proses selanjutnya 
dengan biaya tarif Dasar Listrik (TDL) Rp.796,00/kwh.  

Perhitungan biaya penyimpanan yang dilakukan 
perusahaan dapat diketahui dengan penamabahan jumlah biaya 
pemakaian listrik dan biaya tenaga kerja pada proses cooling. 
Hasil perhitungan biaya pemakaian listrik perusahaan diperoleh 
biaya sebesar Rp. 1.149.424,00. Biaya tenaga kerja sebesar 
Rp. 1.800.000, 00 dimana terdapat 2 pekerja dan tiap pekerja 
diberi upah Rp. 800.000, 00. Jumlah biaya penyimpanan 
sebesar Rp. 20.349.424, 00 

 
Perhitungan biaya pemesanan yang dilakukan 

perusahaan meliputi biaya pemakaian telephone. Perusahaan 
melakukan pemesanan dalam satu bulan sebanyak 8 kali atau 2 
kali dalam seminggu. Tarif dasar telephone yang diterapkan 
Telkom yaitu sebesar Rp. 250, 00. Biaya pemesanan yang 
diperoleh perusahaan sebesar Rp. 24.000, 00 per 12 bulan atau 
Rp 2.000, 00 tiap bulan.  

Jumlah biaya perencanaan persediaan bahan baku susu 
sapi segar yang diterapakan perusahaan dapat diperoleh dari 
total penjumlahan dari biaya pembelian ditambah total biaya 
pemesanan ditambah total biaya penyimpanan. Total yang 
dibutuhkan perusahaan dalam pembiayaan perencanaan 
persediaaan bahan baku yang dilakuakan pada peramalan 
bulan Desember 2012 – November 2013 sebesar Rp 
106.525.408 atau rata-rata Rp. 8.877.118, 00 tiap bulannya. 
Perhitungan perencanaan persediaan bahan baku susu sapi 
segar perusahaan ini akan digunakan sebagai pembanding 



34 
 

dengan perhitungan menggunakan pendekatan metode Just In 
Time. 

4.3 Perencanaan Persediaan Bahan Baku Susu Sapi Segar 
Menggunakan pendekatan metode Just In Time 

4.3.1 Peramalan Bahan Baku Susu Sapi Segar 

Penerapan pendekatan metode Just In Time yang 
pertama dilakukan adalah peramalan yang didapatkan dari data 
masa lampau yang tercantum pada lampiran 1  sebanyak 23 
bulan. Data masa lampau tersebut didapat mulai dari bulan 
Januari 2011 – November 2012. Menurut Ishak (2010), 
peralaman jangka pendek merupakan peramalan yang 
dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang waktunya satu 

tahun atau kurang. Peramalan yang dilakukan sebanyak 12 

periode (12 bulan), mulai dari bulan Desember 2012 – 
November 2013, Hasil peramalan dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Alat peramalan yang digunakan untuk menerapkan 
metode Just In Time kali ini adalah software SPSS 18 dengan 
metode peramalan yang digunakan adalah time series. Pada 
peramlan hasil dari SPSS 18 menghasilkan 107.686 plastik 
susu rasa untuk peramalan 12 bulan dengan rata-rata tiap bulan 
8.974 plastik. Peramalan tersebut dapat ditransformasikan 
menjadi kebutuhan bahan baku susu sapi segar untuk 12 bulan 
sebanyak 21.537 liter atau rata – rata 1.795 liter tiap bulan. 
Berdasarkan hasil peramalan, pola data yang didapatkan 
termasuk pola data musiman atau seasonal. 
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Tabel 4.1 Peramalan rencana produksi bulan Desember 
2012 – November 2013 

Bulan 
Rencana Produksi 

(plastik) 

Dec-12 9.010 

Jan-13 9.913 

Feb-13 9.353 

Mar-13 10.284 

Apr-13 10.069 

May-13 9.498 

Jun-13 8.398 

Jul-13 8.562 

Aug-13 7.449 

Sep-13 8.608 

Oct-13 8.209 

Nov-13 8.333 

   Sumber : Data Primer, Diolah (2013) 
 
 Pada Agen susu LIOE sasaran konsumen yang 
ditetapkan ada 2 yaitu, pembeli yang dapat langsung melakukan 
pembelian di Agen susu LIOE ataupun pembeli yang melakukan 
pemesanan kepada Agen susu LIOE. Konsumen yang 
melakukan pemesanan bisa dalam bentuk perorangan maupun 
suatu instansi (peruahaan). Peemesanan yang dilakukan intansi 
akn berdampak kepada meningkatnya penjualan dari Agen susu 
LIOE. 

Pada Gambar 4.1 penjualan pada Agen susu LIOE 
mengalami penurunan penjulan pada bulan Juni dan Agustus 
2011. Pada bulan April 2012 merupakan titik penjulan yang 
tinggi pada 23 periode yang merupakan data historis 
perusahaan. Pada grafik berikutnya di gambar 4.1 menunjukkan 
peramalan yang dilakukan dengan software SPSS yang 
mendapatkan titik tertinggi pada bulan Maret 2013 dan titik 
terendah pada bulan Agustus 2013.     
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 Penurunan pada grafik di Gambar 4.1 dikarenakan 
adanya libur hari besar yaitu hari raya, dimana rata-rata adalah 
4 hari perusahaan meliburkan perusahaan. Libur yang dilakukan 
akan mempengaruhi kuantitas penjualan dan penghasilan 
perusahaan. Hari libur juga akan mempengaruhi kapasitas 
produksi yang akan dilakukan perusahaan pada periode 
berikutnya, dengan semakin sedikit kuantitas penjualan maka 
semakin sedikit kapasitas produksi yang akan dilakuakan pada 
periode berikutnya. 
 Pada bulan April 2012 grafik pada Gambar 4.1 
menunjukkan bahwa titik tertinggi penjulan yang tertera pada 
data historis perusahaan. Titik-titik tinggi pada grafik tersebut 
diakibatkan karena ada pesanan tertentu dari suatu perusahaan 
dalam mensejahterahkan karyawan dalam mengkonsumsi susu 
terutama susu siap saji dalam bentuk susu rasa. Pemesanan 
susu rasa oleh perusahaan tersebut biasanya dilakukan 3 hari 
sebelum susu rasa siap diantar ke perusahaan tersebut oleh 
Agen susu LIOE. 
 Pada peramlan yang dilakukan dengan software SPSS 
18 didapatkan hasil dengan warna biru pada grafik di Gambar 
4.1. Grafik tersebut meramalakan bahwa penurunan akan terjadi 
pada Agustus 2013, dimana pada bulan tersebut akan ada hari 
besar yaitu Idul Fitri. Hal ini menggambarkan bahwa penurunan 
pada peramalan yang dilakukan mendekati keadaan nyata, 
dimana seperti data historis perusahaan bahwa penurunan akan 
terjadi pada bulan yang bertepatan pada Idul Fitri. 
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Gambar 4.1 Pola Data Peramalan Rencana Produksi Susu 

Rasa Bulan Desember 2012 – November 2013 
 

Peramalan bahan baku susu sapi segar bulanan 
selanjutnya ditransformasi menjadi kebutuhan bahan baku tiap 
hari untuk memudahkan penerapan Just In Time. Pada 
perhitungan kebutuhan bahan baku susu sapi segar rata – rata 
kebutuhan untuk 1 bulan 54 liter tiap harinyanya. Kebutuhan 59 
liter dapat terpenuhi oleh pemasok bahan baku susu sapi segar 
dengan hanya satu kali pengirman dengan kapasitas alat angkut 
70 liter. 

4.3.2 Perhitungan Pendekatan Just In Time 

 Transformasi kebutuhan bulanan menjadi harian akan 
membantu dalam menentukan pembelian optimal bahan baku 
susu sapi segar dengan alat bantu yaitu kartu vendor 
kanban.Kartu vendor kanban membantu perusahaan dalam 
menentukan jumlah susu sapi segar yang seharusnya dibeli. 
Jumlah kebutuhan bahan baku susu sapi segar disesuaikan 
dengan kapasitas alat transport yang digunakan.  Vendor 
kanban sebagai alat bantu perusahaan maupun pemasok dalam 
melakukan pembelian dengan memperhatikan jumlah bahan 
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baku susu sapi segar yang harus dibeli yang tertera pada 
kanban. Setiap alat transportasi selalu membawa satu kartu 
kanban. Pada hasil perhitungan jumlah kartu vendor kanban, 
perusahaan mengeluarkan satu  kartu kanban untuk setiap 
harinya. Perhitungan Just In Time dapat dilihat pada lampiran 3. 

Tabel 4.2 Total Biaya Menggunakan Pendekatan Metode 
Just In Time 

Bulan 
Biaya 
Pesan 
(Rp) 

Biaya 
Simpan 

(Rp) 

Biaya 
Pembelian 

(Rp) 
Cr (Rp) 

Des-12 2.200 1.698.704 6.512.000 8.212.904 

Jan-13 2.200 1.698.704 7.204.000 8.904.904 

Feb-13 2.200 1.689.152 6.584.000 8.275.352 

Mar-13 2.200 1.698.704 7.464.000 9.164.904 

Apr-13 2.200 1.695.520 7.308.000 9.005.720 

Mei-13 2.200 1.698.704 6.856.000 8.556.904 

Jun-13 2.200 1.695.520 6.132.000 7.829.720 

Jul-13 2.200 1.698.704 6.160.000 7.860.904 

Agust-13 2.200 1.685.968 5.380.000 7.080.904 

Sep-13 2.200 1.695.520 6.216.000 7.913.720 

Okt-13 2.200 1.698.704 5.988.000 7.688.904 

Nop-13 2.200 1.695.520 6.048.000 7.745.720 

Jumlah 26.400 20.349.424 77.852.000 98.227.824 

Sumber : Data Primer Diolah (2013) 
  
Berdasarkan perhitungan Just In Time total optimal bahan baku 
susu sapi segar yang dibutuhkan oleh perusahaan sebanyak 
19.291 liter untuk memproduksi susu rasa periode Desember 
2012 – November 2013 dengan rata – rata kebutuhan 1.608 liter 
tiap bulan. Pada tabel 4.2 dapat dilihat hasil perhitungan biaya 
pesan yang didapatkan sebesar Rp. 26.400,00. Perhitungan 
biaya simpan sebesar Rp. 20.394.424, 00. Perhitungan biaya 
pembelian bahan baku sebesar Rp. 77.852.00, 00. Perhitungan 
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Total yang didapat dari metode Just In Time didapatkan sebesar 
Rp. 98.227.824, 00. 
 

4.4 Perbandingan Metode Perusahaan dengan Metode Just 
In Time 

Perbandingan yang dilakukan antara metode perusahaan 
dengan metode JIT dapat dilihat pada tabel 4.3, dimana 
perbandingan yang dilakuakan dalam konteks biaya. 
Perbandingan metode yang dilakukan perusahaan dengan 
metode JIT yang pertama membandingkan jumlah biaya bahan 
baku yang dilakukan. Pada metode perusahaan didapatkan 
jumlah biaya Rp 90.021.600, 00 sedangkan jumlah biaya yang 
didapatkan dengan perhitungan metode JIT sebesar Rp 
77.946.400, 00. Selisih antara kedua metode tersebut adalah 
Rp 12.075.200 atau metode JIT lebih baik dibandingkan dengan 
metode perusahaan 

Perbandingan berikutnya adalah perbandingan biaya 
pesan yang dilakukan perusahaan dengan JIT. Pada metode 
perusahaan didapatkan jumlah biaya Rp 24.000, 00 sedangkan 
jumlah biaya yang didapatkan dengan perhitungan metode JIT 
sebesar Rp 26.400, 00. Selisih yang terjadi antara kedua 
metode tersebut mengakibatkan metode yang dilakuakan 
perusahaan lebih baik dalam perhitungan biaya pesan 
dibandingkan dengan metode JIT. Kenaikan yang terjadi pada 
biaya pesan dikarenakan kapasitas alat angkut sebesar 70 liter 
tidak efisien dalam penghematan dengan metode JIT yang 
disebabkan karena nilai jumlah pesanan berdasarkan JIT 
rendah yang mengakibatkan biaya pesan menjadi tinggi. 

Perbandingan berikutnya adalah perbandingan biaya 
simpan yang dilakukan perusahaan dengan JIT. Pada metode 
perusahaan didapatkan jumlah biaya Rp 20.365.344, 00 
sedangkan jumlah biaya yang didapatkan dengan perhitungan 
metode JIT sebesar Rp 20.362.160, 00. Selisih antara kedua 
metode tersebut adalah Rp 3.184,00 atau metode JIT lebih baik 
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dalam perhitungan biaya pesan dibandingkan metode yang 
dilakukan perusahaan. 

Total biaya persediaan bahan baku susu sapi segar 
berdasarkan yang diterapkan  perusahaan Rp 106.522.224, 00 
dan berdasarkan JIT sebesar Rp 98.227.824, 00. Selisih yang 
didapat sebesar Rp 8.294.400, 00 metode JIT telah 
menurunkan total biaya persediaan bahan baku susu sapi segar 
sebesar 7,79 %. Secara keseluruhan metode JIT telah 
menurunkan biaya perencanaan persediaan bahan baku, 
namun hanya JIT tidak dapat menurunkan biaya pesan. 
Penurunan biaya total tersebut dikarenakan transformasi yang 
dilakukan metode JIT, yaitu mentransformasi kebutuhan bahan 
baku bulanan ke harian. 

 
Tabel 4.3 Perbandingan Metode Perusahaan dan Metode 

Just In Time 

Variabel 
Perusahaan 

(Rp)  
JIT (Rp) 

Selisih 
(Rp) 

Prosentase 

Biaya 
Pembelian 

Bahan Baku 
(Rp) 

86.148.800 77.852.000 8.296.800 9,63 % 

Biaya Pesan 24.000 26.400 -2.400 -10,00% 

Biaya Simpan 
(Rp) 

20.349.424 20.349.242 0 0 % 

Total Cost 106.522.224 98.227.824 8.294.400 7,79 % 

Sumber : Data Primer, Diolah (2013) 
 

4.5 Perfomance Operational Kanban 

 Perputaran operasional vendor kanban dilakukan untuk 
melihat performance dari siklus kanban. Perhitungan 
operasional kanban  digunakan untuk mengetahui bagaimana 
sistem kerja dari kanban. Dalam setiap pengiriman bahan baku 
susu sapi segar membawa satu buah kartu kanban. 
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Penjadwalan operasional vendor kanban untuk setiap bulan 
memiliki nilai yang sama, hal ini dikarenakan jumlah vendor 
kanban  yang dilepas untuk setiap hari sama yaitu satu buah 
vendor kanban. Metode antrian yang digunakan adalah notasi 
M/D/1 dimana bahan baku terdistribusi poisson dengan proses 
pelayanan konstan. 

 Performance vendor kanban dapat dilihat pada lampiran 
5. Pada halaman pertama untuk mengetahui performance 
kanban adalah perhitungan faktor utilisasi pelayanan, dengan 
waktu pelayanan 20 menit tiap bahan baku yang datang atau 
dengan perhitungan akan ada 72 kali waktu yang akan ada 
dalam 24 jam dalam melayani pemasok yang akan menyuplai 
bahan baku. Nilai untuk utilisasi pelayanan adalah 0,014. Angka 
0,014 atau 0,14 % menunjukkan bahwa probabilitas waktu yang 
tersedia dalam pusat pelayanan yang sedang digunakan. 
(Hejanto, 2009).    

 Langkah berikutnya adalah menghitung probabilitas 
(peluang) kanban menganggur. Perhitungan probabilitas kanban 
menganggur didapatkan nilai 0,986. Angka yang muncul pada 
probabilitas kanban menganggur sebesar 0,986 menunjukkan 
bahwa potensi kanban menganggur sangat besar, karena nilai 
tersebut mendekati angka 1 dimana semakin besar nilai 
probabilitas / peluang (mendekati angka 1) maka suatu kejadian 
semakin mungkin terjadi (Nugroho, 2007). Hasil perhitungan 
probabilitas kanban menganggur akan berdampak kepada tidak 
adanya kartu kanban dalam sistem pengiriman bahan baku. 

Perhitungan selanjutnya yang dilakukan adalah jumlah 
pemasok yang diharapkan dalam antrian, didapatkan hasil 
0,00019, dengan waktu tunggu yang diharapkan dalam antrian 
adalah 0,00019 hari (16 detik). Pehitungan yang menghasilkan 
angka 16 detik mengartikan bahwa jarak waktu dari satu antrian 
ke antrian berikutnya membutuhkan waktu sebesar 16 detik.  
Jumlah pemasok yang diharapkan dalam sisitem adalah 0,014, 
dengan waktu tunggu diharapkan dalam sistem adalah 0,014 
hari (20 menit). Dua puluh menit merupakan waktu yang 
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digunakan oleh pemasok untuk antri hingga proses pelayanan 
pengiriman bahan baku selesai. 

Langkah terakhir adalah menghitung expeted total cost 
untuk kartu kendali kanban. Pada perhitungan ini di asumsikan 
bahwa biaya kanban per pengiriman adalah Rp 2.000, 00 
sebagai biaya cetak kartu kanban, dengan biaya tenaga kerja 
per hari sebesar Rp 60.000, 00 dan biaya tunggu per 
pengiriman 10 menit. Biaya tunggu per pengiriman adalah biaya 
yang dibutuhkan perusahaan mengangkut bahan baku ke mesin 
cooling. Perhitungan expeted total cost sebesar Rp 2021, 25. 
Perhitungan expected total cost adalah biaya yang dibutuhkan 
untuk kartu kanban yang dikeluarkan tiap hari pada satu alat 
transport.  
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V. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Perencanaan dan persediaan bahan baku susu sapi 
menggunakan metode pendeketan JIT dapat disimpulakan 
sebagai berikut : 
1. Perencanaan persediaan bahan baku yang didapatkan 

dengan metode pendekatan Just In Time sebesar jumlah 
aktual untuk 12 bulan mulai Desember 2012 – November 
2013 adalah 19.291 liter dengan rata-rata tiap bulan 1.608 
liter dan rata-rata tiap hari membutuhkan 54 liter 

2. Perhitungan yang didapatkan dari metode JIT dengan 
rincian untuk perencanaan persediaan pada bulan 
Desember 2012 – November 2013 untuk biaya pesan 
didapatkan Rp. 26.400, 00; biaya simpan 20.349.242, 00; 
biaya pembelian Rp 77.852.000, 00 dan total cost sebesar 
Rp. 98.227.824, 00 

3. Jumlah total biaya perencanaan persediaan bahan baku 
yang dilakukan antara metode JIT dan metode perusahaan 
didapatkan penghematan dalam perhitungan JIT sebesar 
7,79 %, dengan biaya JIT sebesar Rp. 98.227.824, 00 dan 
biaya metode perusahaan Rp. 106.522.224, 00. 

 

5.2 Saran 

Pada penelitian berikutnya disarankan untuk 
merencanakan persediaan produk akhir (produk jadi) 
menggunkan metode JIT untuk mendukung penelitian 
perencanaan persediaan bahan baku yang telah dilakukan. 
Saran berikutnya untuk Agen susu LIOE jika penelitian dengan 
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metode pendekatan JIT ini diterapkan sebaiknya menambahkan 
kapasitas alat angkut pada pemasok bahan baku susu sapi 
segar. 
 


